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BASF bere ochranu údajů vážně. Tyto informace 
popisují zásady, které platí, když BASF přijímá 
návštěvníky na svém pracovišti. 
 
Dále bychom vás chtěli informovat o: 
 
• existenci vašich práv ohledně zpracovávání 

vašich osobních údajů 
• správci ve smyslu zákonů o ochraně údajů a, 

případně, o našem inspektorovi ochrany údajů 
 
1. Zpracování údajů 
 
Když navštívíte pracoviště společnosti BASF anebo 
budovu, kterou provozuje společnost BASF, zařízení 
pro chemickou výrobu anebo jiné prostory společnosti 
BASF ("Pracoviště"), společnost BASF zpracuje 
následující osobní údaje: 
 
a. Společnost BASF zpracuje zvláště vaše jméno, 

datum narození, osoby, které navštívíte, číslo 
vašeho pasu, vaše telefonní číslo a počet dnů, 
ve kterých nás navštívíte. Přiměřeně, musíte 
odpovědět na otázky v testu o bezpečném 
chování na Pracovišti; výsledky takového testu 
se uloží. Společnost BASF vydá identifikační 
kartu, která se má nosit viditelně na Pracovišti 
(např. jednodenní identifikační karta, 
identifikační karta vodiče, výměnná identifikační 
karta). V případě vodičů společnost BASF 
zpracuje státní poznávací značku použitého 
vozidla. Když přepravujete nebezpečný tovar, 
společnost BASF nebezpečný tovar prohlídne a 
takovou prhlísku zdokumentuje. 
 

b. Když vstoupíte na naše Pracoviště kvůli 
vyplnění smlouvy se společností BASF, 
společnost BASF zpracuje společnost, pro 
kterou pracujete a jiné požadované osobní 
údaje pro vyplnění takové smlouvy. 

 
2. Účel a rozsah zpracování 

 
a. Účelem zpracování pod Částí 1 a je ověření 

vašeho oprávnění přístupu, ověření vašeho 
souhlasu s rozsahem takového oprávnění 
přístupu a ochrana a bezpečnost Pracoviště a 
lidí, kteří pracují na Pracovišti. 

 
Osobní údaje popsány v Části 1 a se uloží v 
potřebném rozsahu na předem zmíněné účely. 
Kromě toho, společnost BASF může takové 

údaje ukládat, pokud a v rozsahu, který 
předepisují platné zákony. 

 
b. Společnost BASF zpracuje osobní údaje v Části 

1 b v rozsahu potřebném pro splnění příslušné 
smlouvy. Kromě toho, společnost BASF může 
takové informace o ochraně údajů pro 
návštěvníky ukládat, pokud a v rozsahu, který 
předepisují platné zákony (uchovávání 
záznamů). 

 
3. Právní základ 

 
Právní základ pro zpracování je bod (f) článku 6 (1) 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Legitimní zájmy jsou učeny účely v Části 2. Takové 
osobní údaje můžete odhalit. Bez poskytnutí takových 
údajů můžeme zamítnout přístup k Pracovišti. 
 
4. Příjemci 

 
V některých případech údaje uvedené v Oddílu 1 
předáváme zpracovatelům údajů se sídlem v Evropské 
unii pro účely uvedené v Oddílu 2. Tito zpracovatelé 
údajů zpracovávají osobní údaje jen na základě našich 
pokynů a zpracování se uskutečňuje naším jménem. 
Nemáme v úmyslu přenášet vaše osobní údaje do třetí 
země. 
 
5. Jak chráníme vaše osobní údaje? 

 
Společnost BASF zavedla technická a organizační 
opatření pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti 
na ochranu vašich osobních údajů proti náhodné nebo 
nezákonné změně, zničení, ztrátě či neoprávněnému 
zveřejnění. Tato opatření budou neustále zlepšována 
v souladu s technologickým vývojem. 
 
6. Jaká práva máte? 

 
Právo na přístup: právo na získání přístupu k vašim 
informacím (pokud je zpracováváme) a určitým dalším 
informacím (jako např. těm poskytovaným v těchto 
zásadách ochrany osobních údajů); 
 
Právo na opravu: pokud jsou vaše osobní údaje 
nepřesné nebo neúplné, máte právo nechat své 
osobní informace opravit; 
 
Právo na vymazání: tohle je známo rovněž jako 
„právo být zapomenut“ a jednoduše řečeno, umožňuje 
vám požádat o vymazání či odstranění vašich 
informací, pokud pro nás neexistuje závažný důvod, 
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abychom je dále používali. Nejedná se o obecné právo 
na vymazání; jsou zde výjimky. Například máme právo 
dále používat vaše osobní údaje, pokud toto použití je 
nutné pro dodržování našich právních povinností nebo 
pro ustanovení, vykonávání nebo obranu právních 
nároků. 
 
Právo na omezení našeho používání vašich 
informací: právo zastavit používání vašich osobních 
informací nebo omezit způsob, jak je můžeme 
používat. Berte, prosím, na vědomí, že toto právo je v 
určitých situacích omezené a platí v následujících 
případech: (a) nepřesnosti údajů; (b) pokud je naše 
zpracování nezákonné a vy nechcete, aby vaše osobní 
informace byly vymazány; (c) pokud už nemáme 
potřebu používat údaje pro účely, pro něž jsme je 
sezbírali, ale takové údaje potřebujete pro zákonní 
stížnost. Když je zpracování omezeno, můžeme mít 
vaše informace stále uložené, ale nesmíme je používat 
dále. Vedeme seznamy lidí, kteří požádali o omezení 
používání jejich osobních informací, abychom zajistili, 
že omezení bude v budoucnosti dodržováno; 
 
Právo na přenositelnost údajů: právo vyžádat, 
abychom přesunuli, zkopírovali nebo přenesli (pokud 
je to technicky proveditelné) vaše osobní informace ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově 
čitelném formátu pro vaše vlastní účely napříč různými 
službami; 
 
Právo namítat: Právo namítat vůči našemu používání 
vašich osobních údajů, kde je takové používání 
založeno na právním základu legitimních zájmů; 
 
Právo být informován: máte právo na to, aby vám 
byly poskytnuty jasné, transparentní a snadno 
pochopitelné informace o tom, jak používáme vaše 
osobní informace; a 
 
Právo odvolat souhlas: pokud jste poskytli souhlas 
se vším, co činíme s vašimi osobními informacemi, 
máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas (i když tak 
učiníte, neznamená to, že cokoliv jsme učinili s vašimi 
osobními informacemi dle vašeho souhlasu až do toho 
okamžiku je nezákonné). 
 
Vykonávání těchto práv je pro vás bezplatné, nicméně 
je po vás požadováno, abyste prokázali svou totožnost 
2 doklady schválené identifikace. Vyvineme rozumné 
úsilí v souladu s naší zákonnou povinností, abychom 
dodali, opravili nebo vymazali osobní informace o vás 
v našich dokumentech. 
 

Abyste se informovali nebo vykonávali jakékoli z 
vašich práv stanovených v těchto zásadách ochrany 
osobních údajů a/nebo učinili stížnost, kontaktujte nás 
prosím zasláním emailu nebo nám napište a 
vynasnažíme se vám odpovědět do 30 dnů. Jméno a 
kontaktní údaje odpovědného správce a inspektora 
pro ochranu údajů jsou dostupné na basf.com/data-
protection-eu.  
 
Když obdržíme stížnosti, budeme kontaktovat osobu, 
která podala stížnost, abychom pokračovali v řešení. 
Spolupracujeme s příslušnými regulačními orgány, 
včetně místních orgánů pro ochranu údajů, abychom 
vyřešili veškeré stížnosti, které nemůžeme vyřešit 
přímo. 
 
Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým 
nakládáme s vámi podanou stížností v souvislosti s 
vašimi osobními informacemi, pak můžete svou 
stížnost předložit příslušnému orgánu pro dohled nad 
ochranou osobních údajů. 
 
7. Dozorní úřad 

 
Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, 
zejména v členské zemi vašeho běžného bydliště, 
pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému 
porušení. Anebo můžete kontaktovat: 
 
Spolková pověřená osoba pro ochranu údajů a 
informační svobodu Porýní-Falc 
 
Hintere Bleiche 34  
55116 Mohuč 
 
https://wwvv.datenschutz.rip.de/de/general-
storage/footedueber-den-lfdi/kontakt/  
 
E-mail: poststelle@datenschutz.rip.de  
 
8. Správce a inspektor ochrany údajů 

 
Správce ve smyslu zákonů na ochranu údajů pro 
zpracování je právná entita skupiny BASF, která 
provozuje příslušné pracoviště ("BASF"). 
 
Jméno a kontaktní údaje odpovědného úředníka pro 
ochranu údajů a kontrolora jsou dostupné na 
basf.com/data-protection-eu.  
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